


 

คํานํา 

แผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 จัดทําข้ึนเนื่องจาก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได*มีการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2565   ท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ4าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปต้ังจ4ายเป5นรายการใหม4 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงต*องจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว4าด*วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค:กรปกครองส4วนท*องถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข*อ 27   

 

กองยุทธศาสตร:และงบประมาณ 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             สารบัญ       

  เรื่อง          หน�า   
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท*องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01)       1    
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท*องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02)        3 
                          

 

             -   ยุทธศาสตร:ท่ี 4  ด*านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                             3 
       

  บัญชีจํานวนครุภัณฑ:สําหรับไม4ได*ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท*องถ่ิน (ผด.02/1)      4  

                          

 ภาคผนวก 

 

 

 



        - 1 - แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร�/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเป นร!อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป นร!อยละของ หน)วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่ 1. ยุทธศาสตร
ด�านการเมืองและการบริหาร 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   -   -   -   -

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -

รวมยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่ 1.   -   -   -   -

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่ 2. ยุทธศาสตร
ด�านโครงสร�างพื้นฐาน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -

2.2 แผนงานการพาณิชย�   -   -   -   -

รวมยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่ 2.   -   -   -   -

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่ 3. ยุทธศาสตร
ด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน   -   -   -   -

รวมยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่ 3.   -   -   -   -

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่  4. ยุทธศาสตร
ด�านสังคม การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
4.1 แผนงานงบกลาง   -   -   -   -

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป   -   -   -   -

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน   -   -   -   -

4.4 แผนงานการศึกษา   -   -   -   -

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห�   -   -   -   -

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท!องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช



                                   
         -2 - แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร�/แผนงาน จํานวนโครงการ คิดเป นร!อยละของ จํานวนงบประมาณ คิดเป นร!อยละของ หน)วยงาน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก

4.6 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน   -   -   -   -

4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   -   -   -   -

4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1   - 420,000            - สํานักการศึกษา

รวมยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่  4. 1 100.00 420,000         100.00

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่  5. ยุทธศาสตร
ด�านสาธารณสุข และการกีฬา
5.1 แผนงานสาธารณสุข   -   -   -   -

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   -   -   -   -
5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   -   -   -   -

รวมยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่  5.   -   -   -   -

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่  6. ยุทธศาสตร
ด�านเศรษฐกิจ
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   -   -   -   -

รวมยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.ที่  6.   -   -   -   -

รวมทั้งสิ้น  6  ยุทธศาสตร
 1 100.00 420,000         100.00

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท!องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป<งบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.8  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงโรงอาหารและหลังคากันสาด 420,000     โรงเรียนเทศบาล สํานักการศึกษา
และหลังคากันสาด อาคารเรียน 3  ตามรูปแบบและ วัดท�าวโคตร
อาคารเรียน 3 รายการของเทศบาล

420,000     รวม 1 โครงการ

                   - 3 - แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําป;งบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



1. ครุภัณฑสํานักงาน
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน มีขนาดไม-น�อยกว-า 6,500         ฝCายอํานวยการ สํานักปลัด
(WxDxH) 59x53x99 ซม. สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
จํานวน 1 ตัว  ตัวละ 6,500 บาท
(ไม-ใช�สําหรับบริการสาธารณะ) 

2 โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับไลฟNสด 70,000       ศูนยประชาสัมพันธฯกองยุทธศาสตร
พร�อมอุปกรณต-อพ-วงครบชุด จํานวน เทศบาลนคร และงบประมาณ
2 เครื่อง เครื่องละ 35,000 บาท นครศรีธรรมราช

76,500       

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม-ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป;งบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม 2 โครงการ

                 - 4 -

รายละเอียดของครุภัณฑ



1. ครุภัณฑสํานักงาน
1.6  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โตSะทํางาน โตSะทํางาน มีขนาดไม-น�อยกว-า 4,800         กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ
60x120x75 ซม. จํานวน 1 ตัว สังคม สังคม
ตัวละ 4,800 บาท

2 เก�าอี้สํานักงาน เก�าอี้สํานักงาน มีขนาดไม-น�อยกว-า 3,800         กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ
55x65x90 ซม. จํานวน 1 ตัว สังคม สังคม
ตัวละ 3,800 บาท

3 โตSะทํางานมีลิ้นชัก โตSะทํางานมีลิ้นชัก มีขนาดไม-น�อยกว-า 8,900         กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ
150x75x75 ซม. จํานวน 1 ตัว สังคม สังคม
ตัวละ 8,900 บาท

4 เก�าอี้นวม เก�าอี้นวม มีขนาดไม-น�อยกว-า 5,500         กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ
63x69x95 ซม. จํานวน 1 ตัว สังคม สังคม
ตัวละ 5,500 บาท

                 - 5 - แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม-ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป;งบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รายละเอียดของครุภัณฑ



1. ครุภัณฑสํานักงาน
1.6  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โซฟารับแขกพร�อม โซฟารับแขก พร�อมโตSะกลาง 36,900       ห�องประชุม กองสวัสดิการ
โตSะกลาง จํานวน 1 ชุด ประกอบด�วย มวลชนสัมพันธ สังคม

โซฟา มีขนาดไม-น�อยกว-า 160x70x กองสวัสดิการ
40 ซม. จํานวน 1 ตัว (3 ที่นั่ง) สังคม
มีขนาดไม-น�อยกว-า 60x70x40 ซม. 
จํานวน 2 ตัว (ตัวละ 1 ที่นั่ง)
โตSะกลาง มีขนาดไม-น�อยกว-า 100x50
x45 ซม. 

59,900       รวม 5 โครงการ

ที่ ครุภัณฑ
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รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับตัดต-อภาพ 40,000       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
สําหรับตัดต-อภาพ และวิดีโอ เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ
และวิดีโอ  - หน-วยประมวลผล 8 core 16 

Threads
 - หน-วยบันทึกข�อมูลแบบ SSD ไม-
น�อยกว-า 500 GB
 - การดจอไม-น�อยกว-า 4 GB
จํานวน 1 เครื่อง

2 เครื่องสํารองไฟฟ̀า เครื่องสํารองไฟฟ̀า ขนาด 1 KVA 5,700         อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 5,700 เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

บาท (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

 - 7 -

รายละเอียดของครุภัณฑ

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม-ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป;งบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 จอคอมพิวเตอรสําหรับ จอคอมพิวเตอรสําหรับงานตัดต-อภาพ 20,900       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
งานตัดต-อภาพ ขนาดไม-น�อยกว-า 24 นิ้ว พร�อมฮูด เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

บังแสง
 - ขนาดจอภาพไม-น�อยกว-า 
24 นิ้ว แบบ IPS
 - มีเทคโนโลยีแบ็คไลท  (LED 
backlight)
 - ความละเอียด ไม-น�อยกว-า 
1920x1200 พิกเซล
 - ความสว-าง 250 nits หรือดีกว-า
 - มี contrast 1000:1 หรือดีกว-า
 - มี Response Time ไม-มากกว-า
5 ms
 - อัตรารีเฟรช 60 Hz หรือดีกว-า
 - มี Port เชื่อมต-ออย-างน�อยดังนี้ 
HDMI 1 ช-อง
DisplayPort 1 ช-อง
DVI-DL 1 ช-อง
USB Type B 1 ช-อง
USB 3.0 2 ช-อง
 - มีฮูดสําหรับบังแสงรบกวน

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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รายละเอียดของครุภัณฑ



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ  Multifunction 15,000       ฝCายนิติการ สํานักปลัด
Multifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล
เลเซอรหรือ LED สี จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม-ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

 - 9 -

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 เครื่องพิมพเลเซอรหรือ เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา 2,600         ฝCายอํานวยการ สํานักปลัด
LED ขาวดํา (18 หน�า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม-ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

6 อุปกรณกระจาย อุปกรณกระจายสัญญาณไร�สายพร�อม 4,000         ศูนยประชาสัมพันธฯกองยุทธศาสตร
สัญญาณไร�สายพร�อม อุปกรณต-อพ-วงครบชุด จํานวน 1 ตัว เทศบาลนคร และงบประมาณ
อุปกรณต-อพ-วง นครศรีธรรมราช

7 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 30,000       ศูนยประชาสัมพันธฯกองยุทธศาสตร
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพ เทศบาลนคร และงบประมาณ
แบบที่ 2 ขนาดไม-น�อยกว-า 19 นิ้ว) จํานวน 1 นครศรีธรรมราช

เครื่อง เครื่องละ  30,000 บาท 
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม-ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รายละเอียดของครุภัณฑ
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ที่



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต แบบที่ 2 20,000       ศูนยประชาสัมพันธฯกองยุทธศาสตร
แท็บเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ  20,000 เทศบาลนคร และงบประมาณ

บาท (จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ นครศรีธรรมราช
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม-ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

9 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 22,000       ศูนยประชาสัมพันธฯกองยุทธศาสตร
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ เทศบาลนคร และงบประมาณ
แบบที่ 1 ขนาดไม-น�อยกว-า 19 นิ้ว) จํานวน 1 นครศรีธรรมราช

เครื่อง เครื่องละ  22,000 บาท 
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม-ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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รายละเอียดของครุภัณฑ



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโน�ตบุSก สําหรับงาน 22,000       ศูนยประชาสัมพันธฯกองยุทธศาสตร
โน�ตบุSก สําหรับงาน ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  เทศบาลนคร และงบประมาณ
ประมวลผล จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ นครศรีธรรมราช

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม-ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

182,200     

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม 10 โครงการ

 - 12 -

รายละเอียดของครุภัณฑ



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 22,000       ฝCายส-งเสริมการ สํานักปลัด
สําหรับงานประมวลผล ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ท-องเที่ยว เทศบาล
แบบที่ 1 ขนาดไม-น�อยกว-า 19 นิ้ว) จํานวน 1 สํานักปลัดเทศบาล

เครื่อง เครื่องละ  22,000 บาท 
จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม-ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม-ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป;งบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
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รายละเอียดของครุภัณฑ

แบบ ผด.02/1



2. ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เครื่องสํารองไฟฟ̀า เครื่องสํารองไฟฟ̀า ขนาด 800 VA 2,500         ฝCายส-งเสริม สํานักปลัด
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,500 การท-องเที่ยว เทศบาล

บาท จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ สํานักปลัดเทศบาล

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ไม-ใช�สําหรับบริการสาธารณะ)

24,500       

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
รายละเอียดของครุภัณฑ

รวม 2 โครงการ

ที่ ครุภัณฑ
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3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กล�องถ-ายภาพและ กล�องถ-ายภาพและวิดีโอ สําหรับถ-าย 30,000       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
วิดีโอสําหรับถ-าย ทอดสด จํานวน 1 เครื่อง เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ
ทอดสด  - กล�องมิเรอรเลสฟูลเฟรมแบบถอด

เปลี่ยนเลนสได�
 - ชุดเลนส RF 24-105 mm F 4-
7.1 IS STM หรือดีกว-า
 - ประเภทชิปประมวลภาพ 
(Processor Type) : DIGIC 8 หรือ
ดีกว-า
 - ขนาดเซ็นเซอร : Full-Frame 
CMOS หรือดีกว-า
 - โหมดออโต�โฟกัส (AF Modes):
One-Shot AF , Manual เป�น
อย-างน�อย
 - ความเร็วในการถ-ายภาพต-อเนื่อง
สูงสุด (ภาพต-อวินาที) : 5 (One-
Shot AF / 4 (Servo AF)
 - ค-าความไวแสง (ISO) : 100-

                   - 15 - แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม-ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป;งบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รายละเอียดของครุภัณฑ



3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40,000 (L:50,H1:51,200,
H1:102,400) หรือดีกว-า
 - ความละเอียดภาพ (Effective
Pixels):26:2 Megapixels หรือดีกว-า
 - มีออโต�โฟกัสตรวจจับดวงตา (Eye
Detection AF): Available:One-
Shot AF /  (Servo Af เป�นอย-างน�อย
 - ทางยาวโฟกัส (Focal Length):
24-105 mm (4.38)หรือดีกว-า
 - ความละเอียดรูปภาพ (Image Reso
Resolution) : 6240x4160
(L) 4160x2768 (M) 3120x
2080 (S1),2400x1600 (S2),
6240x4160 (RAW),6240x
4160 (C-RAW) หรือดีกว-า
  - มีระบบกันสั่น (Image Stabilizer):
5-aXis electronic image 
stabilisation (Digital IS) เป�น
อย-างน�อย
 - ขนาดจอ LCD : ไม-น�อยกว-า 3.0 นิ้ว
 - รองรับการโฟกัสด�วยตนเอง
Manual Focus

รายละเอียดของครุภัณฑ
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ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566



3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - รองรับการดหน-วยความจํา :
SD/SDHC/SDXC memory card
UHS-ll and UHS-l cards supported

เป�นอย-างน�อย
 - รองรับสกุลไฟลวิดิโอ (Movie 
Format):MP4 เป�นอย-างน�อย
 - รองรับสกุลไฟลภาพนิ่ง (Still 
Image Format) : JPEG, RAW,  
RAW + JPEG, C-RAW, C-RAW+JPEG
เป�นอย-างน�อย
 - ออปติคอลซูม (Optical Zoom)
ไม-น�อยกว-า 4.38x
 - ช-วงความเร็วชัตเตอร (วินาที):30-
1/4000,Bulb หรือดีกว-า
 - ชนิดช-องมองภาพ Viewfinder Type
:0.39-inch OLED,2.36 million
dots หรือดีกว-า
 - รับประกันไม-น�อยกว-า 1 ป;

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รายละเอียดของครุภัณฑ
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3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 กล�องถ-ายภาพและ กล�องถ-ายภาพและวิดีโอ สําหรับถ-าย 54,000       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
วิดีโอสําหรับถ-าย ทอดสด จํานวน 1 เครื่อง เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ
ทอดสด  - ประเภทชิปประมวลผลภาพ

(Processor Type) : DIGIC 8 หรือดีกว-า

 - ขนาดเซ็นเซอร (Senser Size)
APS-C หรือดีกว-า
 - โหมดออโต�โฟกัส (AF Modes Stills):

One-Shot AF ,  AF Servo AF Manual

 - Movie recording:One-Shot AF,
Movie Servo AF Manual เป�นอย-างน�อย

 - มี Built-in แฟลชภายใน
 - ระยะโฟกัสที่ใกล�ที่สุด 25 ชม.
หรือดีกว-า
 - ความเร็วในการถ-ายภาพต-อเนื่อง
สูงสุด (ภาพต-อวินาที) : 10 (One-
Shot AF) / 7.4 (Servo AF) หรือดีกว-า

 - ซูมดิจิทัล (Digital Zoom) Approx
3-10x (for Movie recording only)
หรือดีกว-า
 - ค-าความไวแสง (ISO) : 100-
25,000 (H:51,200)  หรือดีกว-า

ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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รายละเอียดของครุภัณฑที่



3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - Movie (Full HD/HD) :100-12,800

(H:25,600) Movie (4K) : 100-6400

หรือดีกว-า
 - ความละเอียดภาพไม-น�อยกว-า
(Effective Pixels) 24.1 Megapixels
 - การชดเชยแสง (Exposure
Compensation) ±3 stops in 1/3-
stop increments AEB : ±2 stops 
in 1/3-stop increments หรือดีกว-า
 - ออโต�โฟกัสตรวจจับดวงตา Eye
Detection AF One-Shot AF /
Servo AF /Movie Servo AF
 เป�นอย-างน�อย
 - ทางยาวโฟกัส 24 - 72mm (3x) 

หรือดีกว-า
 - ความละเอียดรูปภาพ (Image
Resolution) 6000 x 4000 (L), 
3984 x 2656 (M), 2976 x 1984 

(S1), 2400 x 1600 (S2),6000 x

4000 (RAW/C-RAW) หรือดีกว-า

 - มีระบบกันสั่น (Image Stabilizer) 
Stills : Lens shift type หรือดีกว-า

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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รายละเอียดของครุภัณฑ



3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - ขนาดจอ LCD ไม-น�อยกว-า 3 นิ้ว
 - รองรับการโฟกัสด�วยตนเอง 

Manual Focus
 - รองรับการดหน-วยความจํา SD, SDHC

SDXC, UHS-I cards compatible 
เป�นอย-างน�อย
 - รองรับสกุลไฟลวิดีโอ (Movie Format) 

MP4 เป�นอย-างน�อย
 - รองรับสกุลไฟลภาพนิ่ง (Still Image
Format) JPEG, RAW, RAW + JPEG, 
C-RAW, C-RAW+JPEG เป�นอย-างน�อย
 - ออปติคอลซูม (Optical Zoom) 

ไม-น�อยกว-า 3x
 - ช-วงความเร็วชัตเตอร (วินาที) : 30-

1/4000 bulb หรือดีกว-า
 - ชนิดช-องมองภาพ (Viewfinder 
Type) 0.39-inch OLED, 2.36
million dots 59.94fps refresh rate

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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รายละเอียดของครุภัณฑ



3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 อุปกรณ Switch  อุปกรณ Switch Live Streaming 33,000       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
Live Streaming จํานวน 1 เครื่อง เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

 - เป�นอุปกรณที่สามารถรองรับการ

บันทึกแต-ละอินพุตเป�นไฟล ISO แยกกันได�

 - สามารถบันทึกพร�อมกันได� 5 ไฟล 

คือ กล�อง 1-4 และ PGM output 
เป�นอย-างน�อย
 - รองรับการสตรีมสดผ-านทาง

อินเตอรเน็ต
 - มีเอาตพุต USB ที่ทํางานเป�น
เว็บแคมและรองรับซอฟตแวรวิดีโอ
ทั้งหมดได�เป�นอย-างน�อย
 - มีสื่อภายในสําหรับกราฟ�ก 
RGBA 20 รายการสําหรับชื่อเรื่องแผ-น
เป�ดและโลโก� เป�นอย-างน�อย
 - มิกเซอรเสียงรองรับลิมิตเตอร, 

คอมเพรสเซอร, EQ 6 แบนด เป�นอย-างน�อย

 - มีระบบ Multiview ที่สามารถดู
ภาพจาก 4 ช-องสัญญาณได�พร�อมกัน 
หรือดีกว-า
 - สามารถบันทึกวิดิโอระหว-างการ
live streaming ได� บันทึกไฟลวิดีโอ 

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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รายละเอียดของครุภัณฑ



3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

H.264 ลง SSD ได�ทันที
 - มี Special effect สําหรับงาน

วิดิโอที่หลากหลาย พร�อมเอฟเฟค 
กราฟฟ�ค เพื่อการตัดต-อภาพเเละวิดิโอ
 - สามารถปรับสลับหน�าจอระหว-าง
วิดิโอ หน�าจอคอมพิวเตอร ได�เพื่อสะดวก
ในการนําเสนอผลงาน
 - RGBA graphics 20 แบบให�
เลือกใช� ทั้งกราฟ�คเป�ดเรื่อง ชื่อเรื่อง 
เเละโลโก� เป�นอย-างน�อย
 - สามารถเเสดงผลผ-าน ทีวี

มอรนิเตอร หรือโปรเจคเตอรได�
 - มี Professional Audio Mixer

ในตัวเพื่อการปรับเเต-งเสียงที่ดี
 - มีช-อง ออดิโอ 3.5mm จํานวน
ไม-น�อยกว-า 2 ช-อง
 - รองรับการสตรีมผ-านพอรท 
USB-C ไปยังคอมพิวเตอร
 - มี Software ฟรี ที่ทํางานได�ทั้ง
ระบบ Mac และ Windows เป�นอย-างน�อย

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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รายละเอียดของครุภัณฑ



3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ขาตั้งกล�องแบบ ขาตั้งกล�องแบบ Tripod จํานวน 11,000       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
Tripod 2 ชิ้น ชิ้นละ 5,500 บาท เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

 - ขาตั้งกล�อง แบบ 3 ท-อน มา
พร�อมหัว Fluid Video Head
 - หัวสามารถหมุนแพน Moving 
Head angle ได� 360 องศา
 - สามารถแพนลง Tilt (downward) 
ได�ไม-น�อยกว-า 90 องศา
 - สามารถแพนขึ้น Tilt (up) ได�ไม-
น�อยกว-า 65 องศา
 - วัสดุทําจาก ABS คุณภาพสูง 
ทนต-อแรงกดและกระแทก
 - สามารถใช�ได�ทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอ

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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รายละเอียดของครุภัณฑ



3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ไม�กันสั่นสําหรับ ไม�กันสั่นสําหรับกล�องถ-ายภาพ 25,000       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
กล�องถ-ายภาพ จํานวน 1 ชิ้น เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

 - แกน (Axes) ไม-น�อยกว-า 3 แกน 
(Pitch, Roll, Yaw)
 - สามารถหมุนได�ในแกน  Yaw
(Pan ) : ไม-น�อยกว-า 360°, แกน Pitch 

(Tilt) : -112 to 214° หรือดีกว-า,
แกน Roll : -95 to 240° หรือดีกว-า
 - มี Follow Speed : Pan: 
360°/s, Tilt : 360°/s, Roll: 
360°/s หรือดีกว-า
 - รองรับน้ําหนักได� (Load Capacity) 
ไม-น�อยกว-า 4.5 kg / 10 lb
 - มี Ports : 2 x RSA, 3 x USB 
Type-C เป�นอย-างน�อย
 - รองรับคลื่นความถี่ (Wireless 
Frequency)  2.4 GHz (2.4 – 
2.483) เป�นอย-างน�อย
 - รองรับระบบ Bluetooth 5.0 
เป�นอย-างน�อย
 - แบตเตอรี (Battery)  1950 
mAh 30.3 Wh หรือดีกว-า

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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รายละเอียดของครุภัณฑ



3. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร-
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โทรทัศน LED แบบ โทรทัศน LED แบบ Smart TV 30,000       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
Smart TV ขนาดไม-น�อยกว-า 65 นิ้ว จํานวน เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ของสํานักงบประมาณ)

7 จอมอนิเตอรขนาด จอมอนิเตอรขนาดไม-น�อยกว-า 7,000         อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
ไม-น�อยกว-า 23 นิ้ว 23 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

 - ขนาดจอภาพไม-น�อยกว-า 23 นิ้ว
แบบ IPS
 - ความละเอียด Full HD 1920x
1080 หรือดีกว-า
 - ค-าความสว-าง 250 cd/m2 
หรือดีกว-า
 - อัตราความคมชัด 1000:1 
หรือดีกว-า
 - อัตราตอบสนอง 6 ms หรือดีกว-า
 - การเชื่อมต-อ 1xHDMI, 1xVGA 
เป�นอย-างน�อย

190,000     

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม 7 โครงการ
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รายละเอียดของครุภัณฑ



9. ครุภัณฑไฟฟ̀าและวิทยุ
9.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 หูฟ�งมอนิเตอร หูฟ�งมอนิเตอร จํานวน 1 ชิ้น 4,400         อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
 - ตัวหูฟ�งสามารถปรับองศา เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ
การใส-ได� 90 องศา
 - สามารถพับเก็บหูฟ�งได�เมื่อพกพา
 - รองรับการตอบสนองความถี่ที่ 
 18 Hz ถึง 22 kHz

2 เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง 20,000       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
 - 4 x XLR ไมโครโฟน กําลังสูง เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ
อินพุต + 48V เป�นอย-างน�อย
 - 4 x หูฟ�งเอาตพุตอิสระ เป�นอย-างน�อย
 - 4 x Sound Pads สําหรับเพลง
และตัวอย-าง เป�นอย-างน�อย
 - มี Limiters and Low-Cut 
Filters ในตัว
 - มี Separate Gain, Mute & 
Headphone Volume
ใช�พลังงานจากแบตเตอรี่ AC 
หรือ USB

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม-ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป;งบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

                    - 26 - แบบ ผด.02/1

รายละเอียดของครุภัณฑ



9. ครุภัณฑไฟฟ̀าและวิทยุ
9.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - รองรับการด SDXC ที่ความจุ
สูงสุดได� 512 GB หรือดีกว-า
 - มีโหมด Class-Compliant 
สําหรับรองรับอุปกรณระบบ iOS

3 ไมโครโฟนไร�สาย ไมโครโฟนไร�สาย จํานวน 1 เครื่อง 15,000       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
 - รองรับคลื่นความถี่ 2.4 GHz เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ
หรือดีกว-า และรองรับการใช�งานระยะ 
100 เมตร ได�
 - มีหน�าจอแบบ OLED หรือดีกว-า
 - สามารถปรับเสียง Output ได�
ทั้งแบบ Mono และ Stereo
 - สามารถเลือกโหมด Output ได�
 - มีช-อง input ไม-น�อยกว-า 2 ช-อง
 - แบตเตอรี่สามารถใช�งานได�
ไม-น�อยกว-า 8 ชั่วโมง

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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รายละเอียดของครุภัณฑ



9. ครุภัณฑไฟฟ̀าและวิทยุ
9.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ไมโครโฟนคอน ไมโครโฟนคอนเดนเซอร จํานวน 2 12,000       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
เดนเซอร ตัว ตัวละ 6,000 บาท เมืองนครศรีธรรมราชและงบประมาณ

 - เป�นไมโครโฟนแบบ Condenser
 - มีไฟแสดงสถานะการใช�งาน
เป�ด/ป�ด ไมโครโฟน
 - สามารถปรับระดับเสียง
ไมโครโฟนและเสียงหูฟ�งได�
 - มีช-องเสียบหูฟ�งขนาด 3.5 mm. 
ที่สามารถมอนิเตอรเสียงได�แบบ
Real Time
 - สามารถปรับระดับองศา
ไมโครโฟนได� 360 องศา
 - รูปแบบ:Cardioid
 - รองรับการตอบสนองความถี่ที่ 
40-20 kHz
 - มี Output แบบ USB

พ.ศ.2566
ที่ ครุภัณฑ

พ.ศ.2565
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รายละเอียดของครุภัณฑ



9. ครุภัณฑไฟฟ̀าและวิทยุ
9.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ชุดไฟต-อเนื่องสตูดิโอ ชุดไฟต-อเนื่องสตูดิโอ LED Sun  22,000       อุทยานการเรียนรู� กองยุทธศาสตร
LED Sun Light Light จํานวน 1 เครื่อง เมืองนครศรีธรรมราช และงบประมาณ

 - ต�องประกอบด�วย หัวไฟ LED 
Sun Light 2 ตัว, Soft box 1 อัน, 
 Quick BallSoftbox 51 นิ้ว 1 อัน
ขาไฟ Aluminium Light Stand 
2 ขา หรือดีกว-า
 - สามารถใช�ได�ทั้งไฟบ�านและ
แบตเตอรี่ AC/DC Dual Use
 - หลอดขนาด 60W LED หรือ
สูงกว-า มีความสว-างไม-น�อยกว-า 
11000Lux สามารถเร-งหรี่กําลัง
ไฟได�  1-100 %
 - อุณหภูมิสีคงที่ Constant Color 
Temperature 5500K±200K 
หรือดีกว-า

 - ความถูกต�องของสี Ra＞96
หรือสูงกว-า

73,400       

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รวม 5 โครงการ
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รายละเอียดของครุภัณฑ



13. ครุภัณฑกีฬา
13.1  แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน-วยงาน
(บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แท-นสําหรับออก แท-นสําหรับออกกําลังกาย (แอโรบิค) 80,000       ชุมชนในเขต กองสวัสดิการ
กําลังกาย (แอโรบิค) ขนาดกว�าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร เทศบาลนคร สังคม

สูง 1.20 เมตร จํานวน 3 แท-น นครศรีธรรมราช

80,000       รวม 1 โครงการ

ที่ ครุภัณฑ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

รายละเอียดของครุภัณฑ

                 - 30 - แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับไม-ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําป;งบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช







ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
1. ครุภัณฑ�สํานักงาน 7 136,400                       
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 76,500                          
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -
1.3 แผนงานสาธารณสุข  -  -
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห*  -  -
1.5 แผนงานการพาณิชย*  -  -
1.6 แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน 5 59,900                          

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
2. ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�หรืออิเล็กทรอนิกส� 12 206,700                       
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10 182,200                        
2.2 แผนงานสาธารณสุข  -  -
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -
2.4 แผนงานการพาณิชย*  -  -
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 24,500                          

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
3. ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร0 7 190,000                       
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 190,000                        

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
4. ครุภัณฑ�งานบ2านงานครัว  -  -
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห*  -  -
4.3 แผนงานการพาณิชย*  -  -

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
5. ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส0ง  -  -
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -

บัญชีสรุปครุภัณฑ� แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
6. ครุภัณฑ�การเกษตร  -  -
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -
6.4 แผนงานการพาณิชย*  -  -

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
7. ครุภัณฑ�วิทยาศาสตร�หรือการแพทย�  -  -
7.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -
7.2 แผนงานสาธารณสุข  -  -
7.3 แผนงานการพาณิชย*  -  -

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
8. ครุภัณฑ�การศึกษา  -  -
8.1 แผนงานการศึกษา  -  -

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
9. ครุภัณฑ�ไฟฟBาและวิทยุ 5 73,400                         
9.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -
9.2 แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน  -  -
9.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -
9.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 73,400                          

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
10. ครุภัณฑ�โรงงาน  -  -
10.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -

บัญชีสรุปครุภัณฑ� แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
11. ครุภัณฑ�ก0อสร2าง  -  -
11.1 แผนงานการพาณิชย*  -  -

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
12. ครุภัณฑ�สํารวจ  -  -
12.1 แผนงานการพาณิชย*  -  -

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
13. ครุภัณฑ�กีฬา 1 80,000                         
13.1 แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน 1 80,000                          

ประเภท/แผนงาน จํานวนรายการ จํานวนงบประมาณ
14. ครุภัณฑ�อ่ืนๆ  -  -
13.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
บัญชีสรุปครุภัณฑ� แผนการดําเนินงาน ประจําป9งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2


